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أكتوبر

1
السبت

أكتوبر

2
األحد

أكتوبر

3
اإلثنين

أكتوبر

4
الثالثاء

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
 ال�صالون املو�صيقى... �صالون الهجان 5,30م

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة " قاعة السينما "
حفل فرقة باك�صتان للإن�صاد الديني والروحي 7م.

بيت السحيمي
ال�صعبية  للآالت  النيل  فرقة  تقدم  الهجرية  ال�صنة  راأ�س  مبنا�صبة 

اإخراج/ الدينية  باملنا�صبات  املرتبطة  ال�صعبية  االأغانى  من  جمموعة 

عبد الرحمن ال�صافعي 7,30 م.

قصر ثقافة بور سعيد 
حفل اورك�صرتا بيت العود العربى احتفااًل بانت�صارات اكتوبر 7م. 

بيت الشعر العربي "الست وسيلة"
اأحمد  ال�صعراء:  فيها  ي�صارك  اأكتوبر-  حرب  مبنا�صبة  �صعرية  اأم�صية 

 ، العزيز موافى  فوؤاد- عبد  العابدين  زين  - دروي�س اال�صيوطى-  �صويلم 

تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م. 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م  

قصر األمير طاز
عر�س م�صرحية "منمنات تاريخية" – اإخراج: طارق راغب  7م.
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بيت المعمار المصري
ال�صالون الثقافى اال�صبوعى بعنوان "�صحبة بيت املعمار" حلقات نقا�صية 

عن ثقافة العمارة و النقد املعمارى 6 م  

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل فريقى �صف�صافه و هجني ال�صاعه 7 م 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

قصر األمير طاز
عر�س م�صرحية "منمنات تاريخية" – اإخراج: طارق راغب 7م.  

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل فرقة  احل�صرة ال�صاعه 7م �صعر التذكره 35 جنيه .

دروي�س  فوؤاد  اأحمد  الكبري/  املخرج  تقدمي  الوثائقيه  ال�صينما  �صالون 

ال�صاعه 6 م بقاعة ال�صينما.

بيت الغناء العربي "قصر األمير بشتاك"
احتفااًل باملوؤلف املو�صيقى الكبري/ رفعت جرانه يقام �صالون "مقامات" مع 

تقدمي "الق�صيد ال�صيمفونى 6 اكتوبر" باالإ�صرتاك مع االإذاعة امل�صرية 

و يعقبه حفل ري�صتال 8م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة " قاعة السينما "
ي�صاحب  ذهب  من  رجال  �صل�صلة  من  اكتوبر  انت�صارات  عن  فيلم  عر�س 

مع  بالتعاون  اكتوبر  حرب  ابطال  من  عدد  يح�صرها  احتفالية  العر�س 

موؤ�ص�صة م�صروع م�صر 5م.  

أكتوبر

4
الثالثاء

أكتوبر

5
األربعاء

أكتوبر

5
األربعاء

أكتوبر

6
الخميس

أكتوبر

7
الجمعة
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بيت السحيمي
عر�س االأراجوز وخيال الظل 7,30 م.

بيت السحيمي 
فرقة �صوية فن )اغانى وطنية مبنا�صبة اإنت�صارات اأكتوبر( 7,30م.

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
ال�صالون الثقافى "اكتوبر.. فى ذاكرة الوطن" مع الكاتب حممد ال�صافعى 6م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة »قاعة السينما«
افتتاح مهرجان كام ال�صينمائي »الدورة ال�صاد�صة« 7م. 

قبة الغوري
من  جمموعة  "اندوني�صيا"-  اخيارى  نور  )الفنان  �صماع  مهرجان  ا�صداء 

اال�صوات املميزة من اقاليم م�صراملختلفة باالإ�صرتاك مع اطفال اندوني�صيا 

�صمن م�صروع براعم م�صر( 8م.   

بيت الشعر العربي "الست وسيلة"
– ي�صارك فيها ال�صاعرات: هبة ع�صام- �صلمى  ام�صية �صعرية لل�صاعرات 

فايد- ندى امام- عزة ح�صني، تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عر�س م�صرحية اتيلية تاأليف �صامح عثمان اإخراج �صريف عبا�س 7م.

بيت السحيمي
فرقة النيل للآالت ال�صعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي 7,30 م.

ساحة الهناجر باألوبرا
االحتفال بالعيد القومي ملحافظة الوادى اجلديد  عرو�س فنية لفرقة 

واحة اخلارجة مع معر�س للفنون الرتاثية من الوادى اجلديد 6م.

أكتوبر

7
الجمعة

أكتوبر

8
السبت

أكتوبر

9
األحد

أكتوبر

10
األثنين
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وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

قصر األمير طاز
م�صرية(  )مقامات  بعنوان  م�صرحى  عر�س  اكتوبر،  احتفاالت  اطار  فى 

اخلليفة  اإدارة  مع  بالتعاون  باملركز  امل�صرح  لفريق  االرجتال  ور�صة  نتاج 

واملقطم التعليمية 10�س. 

دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل
روائع  من  خمتارات  ويت�صمن   ) العربي  اخلط  بدائع   ( معر�س  افتتاح 

الكتب  دار  مع  بالتعاون  العربي  للخط  الدويل  القاهرة  وملتقي  الرتاث 

والوثائق القومية وي�صتمر حتي 2016/10/31 ال�صاعة 12 ظ.

بيت المعمار المصري
احتفالية املو�صم الثانى لبيت املعمار امل�صرى )على هام�س االحتفال بيوم 

العمارة العاملى( تت�صمن معر�س الأهم اأن�صطة املو�صم االأول.

افتتاح معر�س الت�صوير الفوتوغرافى لق�صر عائ�صة فهمى بعد تطويره 

)عد�صة الفنان ح�صام املناديلى( مع فقرة مو�صيقية  6م. 

ساحة الهناجر باألوبرا
 االحتفال بالعيد القومي ملحافظة الوادى اجلديد  عرو�س فنية لفرقة 

الداخله و الفرافرة مع معر�س للفنون الرتاثية من الوادى اجلديد 6م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
عر�س م�صرحية احلياة �صلم اإخراج حممد حميدة 7 م.

مركز الهناجر للفنون " قاعة المعارض "
القومي  املهرجان  فاعليات  " �صمن  حليم  حلمي  " مئوية  معر�س  افتتاح 

لل�صينما الدورة) 20(  6م وي�صتمر املعر�س حتي يوم 20 /10

المسرح الكبير بدار األوبرا المصرية 
حفل افتتاح املهرجان القومى لل�صينما "الدورة 20"  7م.

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

قصر األمير طاز
درو�س  االجنازات-  حتقيق  و  االإنتماء  و  )االإرادة  بعنوان  توعية  ندوة   

ا�صماعيل  حممود  �صيماء  د.  فيها  يحا�صر   ) اكتوبر  ن�صر  من  م�صتفادة 

"دكتوراه فى التنمية الب�صرية"- اأ. هالة حممود ال�صيد "موجه الرتبية 
اخلليفة  اإدارتى  مع  بالتعاون  التعليم"  و  الرتبية  بوزارة  االجتماعية 

وال�صيدة زينب التعليمية – 10�س. 

أكتوبر

10
األثنين

أكتوبر

12
األربعاء

أكتوبر

11
الثالثاء
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الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

 عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

مركز طلعت حرب الثقافي
عرو�س افلم وثائقية بعنوان "رجال من ذهب- ابطال اكتوبر" 6م

بهجت  حممد  ال�صاعر   - �صالون بهجة الروح بعنوان "�صناع الن�صر" مع 

اأ. دعاء  بقيادة  الثقافى  الغناء كورال مركز طلعت حرب  ي�صاركه فى  و 

عطية 7م.  

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل للفنان/ كرمي ح�صام  . �صعر التذكره 15 جنيه 

بيت السحيمي
 عر�س االأراجوز وخيال الظل 7,30 م.

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

 عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

 عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية 
حفل فريق نور اإ�صكندريه للمو�صيقى العربيه للمكفوفني 

 �صعر التذكره 10 جنيه ال�صاعه 7م .

بيت الغناء العربي "قصر األمير بشتاك"
عبد  حممود  )الفنان/  »وطنيات«  بعنوان  العربى  الغناء  �صباب  حفل 

احلميد و الفنانه/ عبري امني( 8م.

بيت السحيمي 
حفل فرقة النيل للآالت ال�صعبية اإخراج/عبد الرحمن ال�صافعي 7,30 م.

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

 عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

قبة الغوري
من  مميزة  جمموعة   ا�صداء مهرجان �صماع )فرقة املرع�صلى "�صوريا"- 

اال�صوات( 8م.

أكتوبر
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بيت الشعر العربي "الست وسيلة"
اأم�صية »مرور اربعة وثمانني عاما على رحيل احمد �صوقى« ي�صارك فيها 

ال�صعراء و النقاد: فاروق �صو�صه- حممد عبد املطلب حممد اإبراهيم اأبو 

�صنة- د. ال�صيد ف�صل ، تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م.

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

وكالة الغوري
بالتعاون  و الرتاثية  التقليدية  التا�صع للحرف  ال�صنوى  املهرجان  افتتاح 

مع قطاع الفنون الت�صكيلية مب�صاركة مركز احلرف التقليدية بالف�صطاط

بيت المعمار المصري
ندوة بعنوان »غرفة قد�س االأقدا�س يف العمارة امل�صرية القدمية« تقدمي 

املخرج الكبري/ اأحمد فوؤاد دروي�س 6م.

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
عرو�س افلم وثائقية بعنوان "رجال من ذهب- ابطال اكتوبر" 11�س. 

حممد  الكاتب  مع  املدار�س  لطلبة  اكتوبر"  "بطوالت  بعنوان  ندوة   -

ال�صافعى 12ظ. 

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

بيت المعمار المصري
ندوة بعنوان "ت�صميم عامل اأف�صل" )على هام�س االحتفال بيوم العمارة 

العاملى(  6 م  

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

الصغير  للفنون-المسرح  الهناجر  بمركز  السينمائي  العرض  قاعة 
بدار األوبرا المصرية 

عرو�س املهرجان القومى لل�صينما )الدورة 20( .

أكتوبر
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المسرح الكبير بدار األوبرا المصرية 
حفل ختام املهرجان القومى لل�صينما "الدورة 20" 7م

مركز طلعت حرب الثقافي
ام�صية �صعرية غنائية بعنوان )اوراق اكتوبر( مع ال�صاعر/ فوؤاد حجاج 

مب�صاركة املطرب فايد عبد العزيز و ال�صاعر هانى داود 7م. 

بيت السحيمي
عر�س االأراجوز وخيال الظل 7,30 م.

معبد ابو سمبل باسوان
احتفالية تعامد ال�صم�س علي وجة رم�صي�س الثاين مبعبد ابو �صمبل .

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز طلعت حرب الثقافي
عر�س لفرقة ال�صامتني للأداء احلركى بقيادة الفنان/ ر�صا عبد العزيز 6م. 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما"
احتفالية »كامريا ال�صينما فى املعركة«  احتفااًل بانت�صارات حرب اكتوبر 

بالتعاون مع جمعية الفيلم 6م

بيت السحيمي
حفل فرقة النيل للآالت ال�صعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي 7,30 م.

قبة الغوري
مع  باال�صرتاك  ال�صعبيه  االالت  و  النوبية  الطبول  فرقة  الفنون  حوار 

فرقة ح�صب اهلل 8م. 

بيت الشعر العربي "الست وسيلة"
اأم�صية �صعرية "�صعر العامية" – ي�صارك فيها ال�صعراء: رجب ال�صاوى- 

م�صعود �صومان – ا�صرف عامر- حممد ك�صيك ، تقدمي ال�صماح عبد اهلل مع 

فقرة فنية غنائية 7م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما"
الثقافية  العلقات  قطاع  مع  بالتعاون  املغرب   اأفلم  ا�صبوع  افتتاح 

اخلارجية 7م.

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م.
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما"
ا�صبوع اأفلم املغرب  بالتعاون مع قطاع العلقات الثقافية اخلارجية 7م. 

بيت المعمار المصري
ال�صالون الثقافى اال�صبوعى بعنوان "�صحبة بيت املعمار" حلقات نقا�صية 

عن ثقافة العمارة و النقد املعمارى 6 م  

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما"
ا�صبوع اأفلم املغرب  بالتعاون مع قطاع العلقات الثقافية اخلارجية 7م. 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
 : اإخراج  دياب  حممود   : تاأليف  روؤو�س  لهم  الرجال  م�صرحية  عر�س 

حممد حمادة فرقة �صابلن امل�صتقلة ال�صاعه 7 م .

بيت الغناء العربي "قصر األمير بشتاك"
حفل مو�صيقى عربية فرقة بنات النيل بقيادة الفنانه/ مريفت جرانه 8م.  

متحف أم كلثوم
"�صعراء اأم كلثوم ال�صاعر الكبري اأحمد  �صالون اأم كلثوم الثقافى بعنوان 

بهجت،  اأحمد  حممد  الكاتب  و  ال�صاعر  ال�صالون:  �صيوف   – �صوقى" 

االأ�صتاذ الدكتور اأحمد يو�صف، و ال�صاعر و الناقد على عمران ي�صاحب 

ال�صالون حفل للمطربة انغام م�صطفى و فرقتها 8م. 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة " قاعة السينما "
ا�صبوع اأفلم املغرب  بالتعاون مع قطاع العلقات الثقافية اخلارجية 7م. 

بيت السحيمي
عر�س االأراجوز وخيال الظل 7,30 م.

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما"
ا�صبوع اأفلم املغرب  بالتعاون مع قطاع العلقات الثقافية اخلارجية 7م. 

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

مركز اإلبداع الفني بالقاهرة "قاعة السينما"
ا�صبوع افلم املغرب  بالتعاون مع قطاع العلقات الثقافية اخلارجية 7م. 

مركز طلعت حرب الثقافي
ا�صكت�س  يت�صمن  و  للمكفوفني  االإرادة  و  التحدى  لفريق  فنى  عر�س 

م�صرحى و فقرات غنائية و مو�صيقية 6م.

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية
حفل الفنان ال�صاعر / اأحمد رفاعى  ال�صاعه 7م �صعر التذكره 20 جنيه.

أكتوبر

25
الثالثاء

أكتوبر

26
األربعاء

أكتوبر

27
الخميس

أكتوبر

27
الخميس

أكتوبر

28
الجمعة

أكتوبر

29
السبت
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مركز اإلبداع الفني بالقاهرة " المسرح "
عر�س غنا م�صرى بطولة خريجى ق�صم الغناء باملركز:

خلل �صهر اأكتوبر 2016

قصر األمير طاز
مبنا�صبة اإنت�صارات اأكتوبر  افتتاح معر�س فنون ت�صكيلية بعنوان "اأر�س 

الفريوز" 7م.

 و يعقبه حفل فنى بعنوان "وطنيات" لفرقة اال�صالة امل�صرية للمو�صيقى 

و الغناء العربى بقيادة د/ طارق يو�صف  8م. 

بيت السحيمي
حفل فرقة النيل للآالت ال�صعبية اإخراج /عبد الرحمن ال�صافعي 7,30 م.

قبة الغوري
فرقة ر�صالة �صلم الدولية للإن�صاد و املو�صيقى الروحية و ت�صم )فرقة 

�صماع للن�صاد ال�صوفى- فرقة الرتاتيل و االحلان القبطية – جمموعة 

من اال�صوات املميزة من اقاليم م�صر املختلفة- فرقة الرتانيم الكنائ�صية 

و �صيف �صرف احلفل جمموعة اندوني�صيا للن�صاد( 8م.

بيت الشعر العربي "الست وسيلة"
فيها  ي�صارك   – حجازى  املعطى  عبد  اأحمد  الكبري  ال�صاعر  �صالون 

ال�صعراء: د. حممد عبد املطلب- د. ح�صن طلب- د. احمد دروي�س- فوؤاد 

طمان ، تقدمي ال�صماح عبد اهلل 7م.

وكالة الغوري
حفل فرقة التنورة الرتاثية  7.30 م 

بيت العود العربي "بيت الهراوي"
حفل مو�صيقى للفنان طارق االزهرى 8م.- �صعر التذكرة: 25 جنيه

أكتوبر

30
األحد

أكتوبر

31
األثنين



2021

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية  
  

الق�صم الثقافى 

5و9و2016/10/12...م�صروع وايكندى هو م�صروع عمل مدنى تطوعى 

يعمل على تاأهيل ال�صباب لتعريفه باحل�صاره النوبيه ب�صتى جوانبها من 

لغه وعماره و تاريخ من ال�صاعه 4-8م بقاعة توفيق احلكيم .

16 و17و18 /2016/10...مبادرة Eco  م�صروع م�صئويل البناء البيئى 

و هو م�صروع تابع ملبادرة مرتو ال�صبابيه و هى حماولة لتمكني ال�صباب و 

اإعطائهم القدره على بناء م�صتقبل �صحى و طبيعى من خلل توفري مناخ 

اإبداعى معرفى من 10-3 قاعة توفيق احلكيم .

2016/10/19...مناق�صة املجموعه الق�ص�صيه )تاأكل الطري من راأ�صه( 

حنفى  الناقد/اأحمد  و  ال�صاعر  مناق�صة   �صاوير�س  بجائزة  الفائزه 

تقدمي اأ/ عبد اهلل ها�صم ال�صاعه 6.30 بقاعة توفيق احلكيم.

2016/10/20...حفل ختام ور�صة تنمية القدرات االأدبيه و الثقافيه 

و  ال�صاعر  و  ح�صن  /ماهر  االأديب  و  ال�صحفى  الكاتب  بح�صور  للأطفال 

ب�صيونى   جابر   / ال�صاعر  الور�صة  اإ�صراف  �صبلول  ف�صل  /اأحمد  االأديب 

ال�صاعة 7م بقاعة توفيق احلكيم 

ق�صم امل�صرح 

2016/10/20...ختام م�صروع وايكندى هو م�صروع عمل مدنى تطوعى 

لتاأهيل ال�صباب لتعريفه باحل�صاره النوبيه ال�صاعه  1م 

البيئى  البناء  م�صئويل  م�صروع    Eco مبادرة  2016/10/23...ختام 

ال�صباب  لتمكني  حماولة  هى  و  ال�صبابيه  مرتو  ملبادرة  تابع  م�صروع  وهو 

واإعطائهم القدره على بناء م�صتقبل �صحى و طبيعى من خلل توفري مناخ 

اإبداعى معرفى.

2016/10/28... فعاليات موؤمتر Tedx 10�س .

ق�صم ال�صينما 

 عرو�س اأفلم فى اإطار برنامج نادى ال�صينما كل يوم اإثنني و ثلثاء من 

كل اأ�صبوع بدءًا من ال�صاعة 3ظ بواقع فيلمني فى اليوم .

الفوتوغرافيا  لفنون  عد�صه  موؤ�ص�صة  مع  "بالتعاون  "م�صرتانى  م�صروع   

اأ�صبوعيا كل يوم خمي�س من ال�صاعة 4 : 8 بقاعة ال�صينما .

الع�صرين  القومى  املهرجان   ...  2016/10/19 حتى   2016/10/13

لل�صينما امل�صريه
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11/10: معر�س فنون ت�صكيلية بعنوان  10/27 حتى  فى الفرتة من 

الفريوز" 7م.  "ار�س 

بيت المعمار المصري 
الثلثاء 10/11: معر�س الت�صوير الفوتوغرافى لق�صر عائ�صة فهمى 

بعد تطويره من قبل �صندوق التنمية الثقافية )عد�صة الفنان ح�صام 

املناديلى( 6م. 

وكالة الغوري 
فى الفرتة من 10/16 حتى 10/20: املهرجان ال�صنوى التا�صع للحرف 

التقليدية و الرتاثية بالتعاون مع قطاع الفنون الت�صكيلية مب�صاركة 

مركز احلرف التقليدية بالف�صطاط 

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط 
املعر�س الدائم ملنتجات مركز احلرف )خزف – نحا�س – خيامية – 

حلى – جنارة(.

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
10/13: معر�س نتاج ور�صة اك�صب حرفة  اإىل   10/9 فى الفرتة من 

جميلة.   

املعر�س الدائم ملنتجات املركز )خزف – نحا�س – خيامية – حلى – 

جنارة(

دار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل
الثلثاء 10/11 )بدائع اخلط العربي( ويت�صمن خمتارات من روائع 

الرتاث وملتقي القاهرة الدويل للخط العربي بالتعاون مع دار الكتب 

والوثائق القومية وي�صتمر حتي 2016/10/31

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية    
7م.  ال�صاعه  باملركز  االطفال   ور�س  نتاج  معر�س   ...2016/10/  8

2016/10/13 ...افتتاح معر�س الفنان/ حممد عبد ال�صلم وي�صتمر 

املعر�س حتى 2016/10/23 بقاعة االخوين وانلى .

2016/10/13 افتتاح معر�س اجلرافيك للفنان/ ا�صماء عبد احلافظ 

وي�صتمر املعر�س  حتى 2016/10/23 بقاعة �صاحة التحرير .
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ور�صة االإن�صاد الدينى لنقيب املن�صدين ال�صيخ/ حممود التهامى: اأيام ال�صبت 

و االحد من كل اأ�صبوع "3م.-6م."  

كل  من  اخلمي�س  و  االربعاء   - االحد  اأيام  طاز:  االأمري  ق�صر  كورال  ور�صة 

اأ�صبوع 4م. 

ور�صة تعليم العزف على االالت املو�صيقية: اأيام االحد- االثنني واالربعاء 

من كل اأ�صبوع 3م.

ال�صبت  اأيام  اإلقاء:   و  حكى  ور�صة  و  امل�صرح  وفنون  املمثل  اإعداد  ور�صه 

واالثنني واالربعاء من كل اأ�صبوع 12ظ.

ور�صة الفن الت�صكيلى "من �صن 6 �صنوات حتى 20 �صنة": اأيام ال�صبت- االحد 

و اخلمي�س من كل اأ�صبوع 2ظ. 

مركز طلعت حرب الثقافي 
ور�صة تنمية مهارات ذوي االإحتياجات اخلا�صة: ايام ال�صبت من كل ا�صبوع 

10�س. 

ور�س فنية متنوعة : ايام اخلمي�س و ال�صبت من كل ا�صبوع 1ظ.

ور�صة فنية لطلبة املدار�س: ايام االثنني- االربعاء و اخلمي�س من كل ا�صبوع 

11�س.  

ور�صة ر�صم لل�صم و �صعاف ال�صمع: ايام ال�صبت من كل ا�صبوع 11�س.  

ور�صة متثيل : ايام ال�صبت من كل ا�صبوع 4م.  

ن�صاط ثقايف : يوميًاً 

ور�صة ادبية : يوميًا

بيت السحيمي 
جمدى  الفنان  ا�صراف  ا�صبوع  كل  من  ال�صبت  ايام  عربية:  زخرفة  ور�صة 

ال�صحات 11�س. 

 ور�صة العرائ�س: اأيام اجلمعة من كل اأ�صبوع من 4م.- 6م.  

دورات كمبيوتر: طوال اأيام ال�صهر 

بيت المعمار المصري 
اجلمعه 10/14: ور�صة عمل للأطفال بعنوان "حكاية من النوبة" للأطفال 

من �صن 7-12 �صنة- ا�صراف جمموعة من املتخ�ص�صني  10�س.-12,30ظ. 

ور�س العمـل مدفوعة: اجلمعة وال�صبت من كل اأ�صبوع )ثلثة اأ�صابيع )من 

و تت�صمن:-  جنيه   300 االإ�صرتاك  قيمة  "9:30�س.– 12:30ظ."-  
*ور�صة عمل الت�صوير الفوتوغرايف للمعماريني

*ور�صة عمل مبادئ العمارة الداخلية

*مبادئ الفكر والت�صميم املعماري

*الر�صم اليدوي احلر للمعماريني

*عمل النماذج املعمارية

)تبداأ كل ور�صة عند اكتمال العدد بها(- اإجماىل 18 �صاعة درا�صية. 

-كور�س 4D Cinema وAfter Effects: االأحد – الثلثاء – االأربعاء 

)ثلثة اأ�صابيع( "6,30م. – 9م." -  قيمة االإ�صرتاك 800 جنيه

)يبداأ كل كور�س عند اكتمال العدد به(- - اإجماىل 25 �صاعة درا�صية
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بيت العيني "مركز إبداع الطفل " 
*ور�صة الر�صم ا�صراف اأ.دعاء فتحى: ايام ال�صبت "12ظ.- 2ظ."

اكتوبر  احتفاالت  مبنا�صبة  ر�صم  ور�صة   :10/8 ال�صبت   -10/4 اخلمي�س 

3م."  "12ظ.- 
الورش الثقافية 

و  الثلثاء  االحد-  ايام  امام:  منة  اأ.  كتاب" ا�صراف  فى  "معلومة  *ور�صة 

اخلمي�س لطلب املدار�س "11�س.-1ظ."

الن�صر"  اأيام  من  "ذكريات  ور�صة   :10/20 اخلمي�س  و   10/13 اخلمي�س 

ا�صراف اأ. منه امام "11�س.- 1ظ."- "1ظ.- 3م." 

بيت الهراوي " بيت العود العربي " 
تعليم الة العود: ايام ال�صبت- االثنني و االربعاء من كل ا�صبوع "4م.- 9م." 

تدري�س كادر ا�صاتذة بيت العود العربى 

تعليم نظريات العود للمتقدمني اأ.د. اأحمد يو�صف: ايام ال�صبت و اخلمي�س 

من كل ا�صبوع "3م.- 6م." 

تعليم نظريات العود للمبتدئني اأ. الهام احلاج "5م.-6م."

الربوفة اجلماعية املفتوحة للجمهور : ايام ال�صبت من كل ا�صبوع 8م. 

 مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة
*دورة زخرفة: ايام الثلثاء من كل ا�صبوع ا�صراف الفنان جمدى ال�صحات 

"11�س.-1ظ." 
االحد-  اأيام  نحا�س(:   حلى-  )خزف-  جميلة  حرفة  اك�صب  م�صروع   *

الثلثاء و اخلمي�س من كل اأ�صبوع "3م.- 7م." 

ال�صبت- االثنني و االربعاء من كل  اأيام  * دبلومة مدر�صة االأمري ت�صارلز: 

اأ�صبوع "10�س.- 4م." 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية    
ق�صم املر�صم

اإ�صراف د/مليحه �صعيب كل يوم اإثنني و ثلثاء ال�صاعة 5م . • ور�صة نحت 
الورش الموسيقيه

كورال اأطفال حتت اإ�صراف /غنوة اأحمد ال�صبت من كل ا�صبوع 4 م 

كل  من  الثلثاء  و  ال�صبت  العل  اأبو  /حم�صن  د  اإ�صراف  حتت  الكمان  ور�صة 

اأ�صبوع ال�صاعة 1م .

اأ/م�صطفى ي�صرى االأحد واالإثنني و  اإ�صراف  حتت  اأطفال  اجليتار  • ور�صة 
االربعاء و اخلمي�س3م .

ماعدا  االأ�صبوع  اأيام  كل  الروبى  اأ/اإميان  اإ�صراف  حتت  البيانو  ور�صة   •
اخلمي�س 3 م .

الثلثاء 1م . ال�صيد  رم�صان  اأ/  اإ�صراف  حتت  الكمان  • ور�صة 
• ور�صة الباليه حتت اإ�صراف اأ/زيزيت ال�صبت و االإثنني و الثلثاء ال�صاعة 

5م

ور�صة الباليه حتت اإ�صراف / حممد اأحمد  االأربعاء من كل اأ�صبوع ال�صاعة 

5م.

باليه حتت اإ�صراف / مى �صعد يوم االأحد واخلمي�س ال�صاعه 5 م . • ور�صة 
م   5 االأ�صبوع  اأيام  كل  املمثل  �صتوديو  • ور�س 

م�صرح الطفل ال�صبت و االأربعاء من كل ا�صبوع 5 م . • ور�صة 
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مسابقة الصوت الذهبي
ي�صتمر التقدمي حتي 5 اأكتوبر وبدء التحكيم فى الفرتة من 10/22 

حتى 11/26: قاعة العر�س ال�صينمائي مبركز الهناجر للفنون

أحمد شوقي " أمير الشعراء "
) 16 اأكتوبر 1868 – 14 اأكتوبر 1932 ( 

يعد من اأعظم واأ�صهر �صعراء اللغة العربية يف الع�صور احلديثة .

قدم ق�صائد كثرية يف مدح اخلديوي ا�صماعيل وتوفيق وعبا�س وفوؤاد

ولقب ب�صاعر البلط امللكي .

من اأ�صهر اأعماله االأدبية: ديوان ال�صوقيات ويتاألف من اأربعه اأجزاء وا�صتملت ق�صائده علي 

التاريخ وال�صيا�صة واالجتماع .

ومن م�صرحياته ال�صعرية )م�صرع كليوباترا – جمنون ليلي – قمبيز – علي بك الكبري (

وتعد ق�صيدة نهج الربده من اأ�صهر اعماله ال�صعرية ذات الطابع الديني يف مدح الر�صول )�س( .
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انتصار أكتوبر المجيد
) 6 اأكتوبر 1973ميلدي  – 10 رم�صان 1393 هجري (

تعد حرب اأكتوبر اأكرب حرب مت تنفيذها علي �صاحة امليدان بعد احلرب العاملية الثانية.

خا�صت م�صر و�صوريا معركة حا�صمة علي ا�صرائيل بداأتها بهجوم ال�صاعة الثانية

من ظهر يوم 6 اأكتوبر الذي يوافق يوم عيد الغفران اليهودي، جنحت م�صر بقيادة

الرئي�س الراحل حممد اأنور ال�صادات يف اإخرتاق خط بارليف املنيع خلل 6 �صاعات من 

بداية املعركة وانت�صرت علي الكيان ال�صهيوين وا�صرتدت �صيناء الغالية التي

ارتوت بدماء اأبنائها امل�صريني .

محافظة الوادي الجديد 
من اأكرب حمافظات م�صر من حيث امل�صاحة ، ت�صم جمموعة كبرية من املناطق االآثرية 

التي متثل خمتلف الع�صور التاريخية منها : جبانة البجوات ، معبد هيب�س ، قرية الق�صر 

االإ�صلمية – مقابربلط الفرعونية (

ترجع ت�صميتها بهذا االأ�صم اإيل عهد الزعيم الراحل جمال عبد النا�صر عند البدء يف 

ان�صاء وادي جديد موازي لوادي النيل يخرتق واحات ال�صحراء الغربية ويعتمد علي 

ا�صت�صلح االرا�صي لتعمريها ومت اأعلن يوم 3 اأكتوبر عيدًا قوميًا للمحافظة .
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أسعار تذاكر  العروض املقامة
 بصندوق التنمية الثقافية 

عروض التنورة »وكالة الغوري« 
) 5 جنيه للم�صري – 30 جنيه للأجنبي ( 

عروض بيت العود العربي »الهراوي«
 25 جنيه 

عروض قبة الغوري
 ) 5 جنيه للم�صري – 30 جنيه للأجنبي ( 

الدخول جمانًا للعرو�س الفنية االأخرى

تعامد الشمس علي وجة رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل 
هي اأ�صهر ظاهرة فلكية ويرجع الف�صل يف اكت�صافها اإيل امل�صتك�صفة االجنليزية

اأميليا ادواردز عام 1874 م وتتعامد فيها ال�صم�س علي وجة امللك رم�صي�س الثاين 

يومي 21 فرباير و 21 اأكتوبر مت تغيري التاريخ اإىل يومي22 فرباير و22 اأكتوبر يف 

ذكري مولده وارتقائه العر�س بعد نقل املعبد يف �صتينيات القرن املا�صي الإنقاذه من 

الغرق يف مياه ال�صد العايل وت�صتمر الظاهرة ملد 23 دقيقة .

وهذا احلدث يجذب ال�صائحني من كل انحاء العامل .
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المهرجان القومي للسينما المصرية الدورة ) 20 ( 

ينظم �صندوق التنمية الثقافية مهرجانًا قوميًا �صنويًا لل�صينما وتقام 

�صمن فعالياته م�صابقتان االأويل للأفلم الروائية الطويلة والثانية 

للأفلم الت�صجيلية والق�صرية والتحريك .

يهدف املهرجان اإيل دفع عملية التنمية وتطوير ال�صينما كجزء من 

عملية التنمية الثقافية واالأجتماعية ال�صاملة .

يكرم املهرجان هذا العام : 

الفنانة/�صويكار،  الفنان/ح�صن يو�صف، املخرجة/ اينا�س الدغيدي، 

مهند�س ال�صوت/جميل عزيز، املونترية/�صلوي بكري 

ويكرم �صمن �صل�صلة خالدون املخرج/حلمي حليم .
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عناوين وتليفونات مراكز اإلبداع التابعة للصندوق
ق�صر االأمري طاز:  17 �س ال�صيوفية - متفرع من �صارع ال�صليبة -

حي اخلليفة ت: 25142581

وكالة الغوري: �صارع ال�صيخ حممد عبده، الغورية، تقاطع �صارع املعز مع �صارع االأزهر

قبة الغوري: 111 �صارع االأزهر، الغورية، ت: 25060227

مركز طلعت حرب الثقايف:  �س ال�صيدة نفي�صه منطقة زينهم ت: 23622647

بيت الهراوي:  خلف اجلامع االأزهر ت: 25104174

بيت ال�صحيمي:  اجلمالية، حارة الدرب االأ�صفر، �صارع املعز، ت:25913391

مركز احلرف التقليدية: 1�صارع االإمام، خلف جامع عمرو بن العا�س

 بالف�صطاط، م�صر القدمية،  ت:27412324

بيت العيني: خلف اجلامع االأزهر ت: 25142990

مركز االإبداع الفني:  �صاحة دار االأوبرا  ت: 27363446

متحف اأم كلثوم: 1 �س امللك ال�صالح منيل الرو�صة ت: 23631467

مركز احلرية للإبداع باالإ�صكندرية: 1 �صارع فوؤاد، بجوار نقطة �صريف،

 االإ�صكندرية ت:34956633

 بيت ال�صعر »بيت ال�صت و�صيلة« :  خلف اجلامع االأزهر ت: 25103171 

بيت الغناء »ق�صر االأمري ب�صتاك«:  �صارع املعز   ت:27879187

�صندوق التنمية الثقافية بجوار دار االأوبرا امل�صرية – اجلزيرة – القاهرة 

 تليفون: 27357001 – 27354234   فاك�س: 27364634

www.cdf.gov.eg


